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  *مؤتمر صحايف لرئيس احلكومة اإلسرائيلية

  يكرر فيه استعداده ملبادلة أجزاء من اجلوالن
  يف مقابل استعداد سوريا ملعاهدة للسالم مع إسرائيل

11/9/1992.**  
  

ألركان  رابين استعداده ملبادلة أجزاء من اجلوالن الذي احتله عندما كان رئيساً ]أكد[  
ارتياحه  ل استعداد سوريا ملعاهدة للسالم مع إسرائيل، مبدياًيف مقاب 1967اجليش يف حرب عام 

  .إىل سير املفاوضات بين البلدين
يف البحث عن السالم، : "وصرح يف مؤتمر صحايف عقده يف مكتبه للصحافيين األجانب  
سيسير أفضل مع سوريا، سيكون على الفلسطينيين وإذا كان ذلك . واعداً  يبدو االجتاه الذيأسير يف 

يف املوقف  سيكون خطأ من إسرائيل أال تدرك أن ثمة تغييراً "وأعرب عن اعتقاده أنه ". ينتظروا أن
األسد على التلفزيون السوري وقوله إن حتقيق السالم ) حافظ(فمجرد ظهور الرئيس . السوري

وأوضح أن ". وأنا مل أسمع مثل هذه التصريحات من قبل. يحتاج إىل الشجاعة، هو إشارة جيدة
صريحات التي أدىل بها هو هذا األسبوع عن استعداد إسرائيل لتنازالت إقليمية لسوريا يف الت

فعندما يتعلق األمر بزعيم عربي، أميز بين . "مقابل السالم كانت نتيجة اخلطوات اجلديدة لألسد
جة إىل السالم واستعداده هو للتحدث التصريحات التي يديل بها دبلوماسيون يف اخلارج عن احلا

ووصف ". التلفزيون عن استعداده لصنع السالم إىل شعبه عبر وسائل اإلِعالم احمللية خصوصاً
  ".حركة يف االجتاه الصحيح أو بداية ملثل هذه احلركة"موقف الرئيس السوري حتى اآلن بأنه 

املفاوضات املباشرة التي  من اجلولة السادسة من وحذر رابين من توقع الكثير قريباً  
لسنا إال يف بداية معاجلة املسائل : "وقال. تعاود يف واشنطن اإلِثنين بعد استراحة عشرة أيام

  ".عملية طويلةيف الشرق األوسط يشبه البازار، لذلك فإنها  فالتفاوض. احلقيقية
أن سوريا  أن تعرفلن تقول شيئا عن مسألة األرض قبل "وحرص على التأكيد أن إسرائيل   

وإذا مل نعرف أن مثل هذه (...) مستعدة ملعاهدة للسالم تشمل فتح احلدود وعالقات دبلوماسية 
يف املفاوضات مع  أو ال يحقق يحققاملعاهدة مع سوريا ستقف على قدميها بصرف النظر عما 

 ".لبنان واألردن والفلسطينيين، فلن تكون ثمة جدوى من طرح مسألة األرض
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 .12/9/1992، )بيروت" (النهار" **



 

 
 

  

وال  الفلسطينية، الدراسات لةجمل حمفوظة التوزيع وإعادة النشر حقوق جميع الفلسطينية، الدراسات جملة
 البــــريدي العنوان إىل الكتابة عبر وذلك رئيس حترير اجمللة من بإذن إال إلكترونياً  توزيعها أو نشرها يمكن
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  :املصدر ذكر يرجى االستخدام وعند الفردي لالستخدام طبعها أو املقالة هذه حتميل يمكن
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